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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 110 คน และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  5  คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่   ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทองในภาพรวมสภาพการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็น
รายขั้น พบว่าขั้นที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ ขั้นการจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
รองลงมา ได้แก่ ข้ันการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและต่ าที่สุด ได้แก่ ขั้นการเรียบเรียงเป็นหลักสูตรสถานศึกษา 2) 
ปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองในภาพรวมปัญหาการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยและขั้นที่อยู่ ในระดับปานกลาง 3 ขั้น
เมื่อพิจารณาแต่ละขั้นพบว่า ขั้นที่มีปัญหาสูงสุด ได้แก่ ข้ันการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รองลงมาขั้นการออกแบบ
การเรียนรู้ และขั้นการจัดท าค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตรสถานศึกษา  3) แนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง สรุป คือ ขั้นการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรมีการแต่งตั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ ร่วม
ประชุมวางแผน ในการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สถานศึกษาก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ให้ผู้เรียนเลือกเรียน   
ตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ขั้นการออกแบบการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา  เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น
ร่วมก าหนดและออกแบบการเรียนรู้ ร่วมจัดหาสื่อ จัดท าสื่อ และการใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา  และขั้น
การจัดท าค าอธิบายรายวิชา  เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อวางแผนในการจัดท าค าอธิบาย 
รายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน การเรียนรู้ 
ค าส าคัญ: หลักสูตรสถานศึกษา, การมีส่วนร่วม, ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 

ARU Research Journal, Vol.2, No.2, May 2015                            วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที ่2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2558  



40                                                                                           วารสารวิจัยราชภฏักรุงเก่า ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2558          
 

Abstract 
 The objectives of this research were to examine the state and problems and to find out   the solution 
guidelines of local wisdom participation in school curriculum of schools under the Office of Angthong Primary 
Education Service Area. The samples consisted of 110 educational institution administrators and 5 experts. 
Questionnaires and semi-structured interview were the instruments. The data were analyzed by mean, 
standard deviation and content analysis. The results showed that: 1) as a whole, the local wisdom participation 
in school curriculum of schools under the Office of Angthong Primary Educational Service Area was at the high 
level by considering each step, and it showed that the local wisdom participation was at the highest level, 
followed respectively by learner development design and school curriculum arrangement, 2) as a whole, the 
problems of local wisdom participation in school curriculum of schools under the Office of Angthong Primary 
Educational Service Area  were at the low level and a moderate level for 3 steps as follows: learner 
development design, learning design, and course description management, and 3) the suggestions of solution 
guideline of local wisdom participation in school curriculum of schools under the Office of Angthong Primary 
Educational Service Area were that the committee of local wisdom participation should be appointed to run  
the plan and have roles in designing learner development according to the school policy and let learners 
choose courses appropriately with their abilities and interests, design learning activities with local wisdoms, 
providing materials and learning resources both in schools and outside as well as inviting local experts to give 
and share knowledge in course description management relevant lo learning standards. 
Keywords: Curriculum, Participation, Local Wisdom 
 
1. บทน า 
     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดและ
ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อให้
หลักสูตรมีความสอดคล้องและตรงตามความต้องการของ
ชุมชนอย่างแท้จริง ดังมาตรา 27 จัดท าสาระของ
หลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับ
สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรอาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้
ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มี

การแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิ
ปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนา
ระหว่างชุมชน [1]  

การจัดท าหลักสูตรจึงนับว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งที่
สถานศึกษาจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อใช้เป็นแผน 
แนวทาง หรือข้อก าหนดในการจัดการศึกษา ให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติดังกล่าว การพัฒนาเพื่อให้ได้หลักสูตรที่ดี
และมีคุณภาพนั้น มีข้อที่ควรค านึงถึงในการจัดท า คือ 
หลักสูตรจะต้องเ ช่ือมโยงกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยยึดมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่าง ๆ 
และมาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงช้ันเป็นหลักและจะต้องเป็น
หลักสูตรที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้ได้เต็มตามศักยภาพ 
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ตอบสนองต่อความถนัด ความสนใจ ความต้องการของ
ผู้เรียนตรงตามสภาพจริงท่ีสุดเหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาในชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ [2]   

การมี ส่ วนร่ วมของภู มิปัญญาท้ อ งถิ่ นนั บว่ ามี
ความส าคัญยิ่ งต่อการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
เนื่องจากหลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักสูตรที่ต้องการ
สร้างขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  
กล่าวคือภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นวัฒนธรรมและประเพณี  
วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม  เป็นตัวก าหนดคุณลักษณะของสังคม  
เป็นสิ่งที่มีจุดหมาย เป็นสิ่งส าคัญ  มีความหมายและ
คุณค่าต่อการด ารงอยู่ร่วมกันที่จะช่วยให้สมาชิกในชุมชน
หมู่บ้าน  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข [3]  

การมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งหมายถึง บุคคล ชุมชน
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอื่น ประชาชนเป็นทรัพยากรบุคคลใน
ชุมชน ได้น าความรอบรู้ ประสบการณ์ ความช านาญ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทางการศึกษาอย่างแท้จริง มีการระดมทรัพยากร 
บริจาคทรัพย์สินและมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการ
ศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น [4]   

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นองค์ความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ของผู้คนในท้องถิ่นผ่าน
กระบวนการเรียนรู้มาเป็น ระยะเวลายาวนานจนได้เป็น
ข้ อสรุ ปของความรู้ ที่ ยึ ด ถื อสื บทอดต่อ  ๆ  กันมา
เพราะฉะนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีความสอดคล้องกับ
เรื่องของท้องถิ่นมากกว่าภูมิปัญญาที่มาจากภายนอก 
การน าภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร จึง
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของนักเรียนในท้องถิ่นนั้น ๆ อย่างแท้จริง [5] 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองมีหลายสาขา เข้า
มามีส่วนร่วมด้วยการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้
เรียนรู้เพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ โดยส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จัดสรรงบประมาณ
ให้กับโรงเรียนเพื่อเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอนโดยให้

ได้รับค่าตอบแทน ปัญหาที่พบได้แก่ งบประมาณมีจ ากัด   
ในการเป็นวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นถ่ายทอดองค์ความรู้
ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม้ว่าจะมี
ความเสียสละแต่ว่าท่านก็มีภาระงาน มีเวลาไม่มากนักที่
จะเข้ามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรหรือมาสอนได้ตาม
ตารางที่โรงเรียนจัดให้  วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการฝึก
ปฏิบัติบางอย่างหายากและไม่เพียงพอ เช่น เครื่องดนตรี
ไทย เครื่องหวายในการจักสาน เป็นต้นและนอกจากนี้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีจ านวนน้อยลง บางสาขาหายาก [6]   

จากสภาพการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตรเ์พือ่
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารที่ก าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่
เน้นการบริหารโดยให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากขึ้น นั่นคือ การ
บ ริ ห า ร โ ด ย อ ง ค์ ค ณ ะ บุ ค ค ล  คื อ  ก า ร บ ริ ห า ร                 
แบบมีส่วนร่วม [7]   

ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพ ปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
เพื่อจะได้น าผลการวิจัย ไปเป็นประโยชน์ในการวางแผน
ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งหมายถึงเป็นการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน   
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1  เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
2.2  เพื่อศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
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2.3  เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วม
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

โดยผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินงานวิจัยแบ่งออก 2 ขั้น คือ 
3.1.1 ขั้นศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง 
 ประชากร คือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 154 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นผู้ให้ข้อมูล จ านวน  110  คน ได้มาจากการเปิด ตาราง
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) [8] ที่ระดับ
ความคาดเคลื่อน 0.05 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple 
random sampling ) 

3.1.2 ขั้นศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วน
ร่ วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจั ดท าหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
 ประชากร คือ ผู้ เ ช่ียวชาญในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
จ านวน  154 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เช่ียวชาญในสถานศึกษาสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
จ านวน 5 คน โดยเลือกแบบเจาะจงจากผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีบริหารโรงเรียนประสบผลส าเร็จในด้านการ
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วม   
 
 

3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
3.2.1 สภาพการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา              
3.2.2 ปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา            
3.2.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed - 

method) ระหว่างวิธีการเชิงคุณภาพกับวิธีการเชิงปริมาณ  
4.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.1.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการมีส่วน
ร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนในสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list) จ านวน  4  ข้อ คือ ต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ เพศ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และระดับการศึกษา  
 ตอนที่ 2  ข้อมูลสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง จ านวน 38 ข้อมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ( Rating Scale) 
4.1.2 แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แนวทางการแก้ไข
ปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นแบบสัมภาษณ์
ปลายเปิด 
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 แบบสอบถาม วิ เคราะห์ โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
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5. ผลการวิจัย 
5.1 สภาพการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ในภาพรวมสภาพการ
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายขั้น 
พบว่า ทุกขั้น ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ขั้นการจัดโครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษา  รองลงมา ได้แก่ ขั้นการออกแบบ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ขั้นการก าหนดรูปแบบ วิธีการและ
เกณฑ์การตัดสินการวัดและประเมินผลและขั้นที่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในระดับต่ าที่สุด ได้แก่ ขั้นการเรียบเรียง
เป็นหลักสูตรสถานศึกษา   
5.2 ปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ในภาพรวมปัญหาการมีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับน้อยและขั้นที่อยูใ่นระดับปานกลาง 3 ขั้นเมื่อ
พิจารณาแต่ละขั้น ขั้นที่มีระดับปัญหาสูงสุด ได้แก่ ขั้นการ
ออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ขั้นการออกแบบการเรียนรู้ 
ขั้นการจัดท าค าอธิบายรายวิชา และระดับปัญหาต่ าสดุ ได้แก่ 
ขั้นการก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจและเป้าหมาย ของ
สถานศึกษา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง      
เฉพาะรายด้านที่มีระดับปัญหาค่าเฉลี่ยตั้งแต่ระดับปาน
กลางได้แก่ ขั้นการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ขั้นการ
ออกแบบการเรียนรู้ ขั้นการจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

 สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง ขั้นการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ได้แก่
แต่งตั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ ร่วมประชุม
วางแผน ในการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สถานศึกษา
ก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเลือกเรียน ตาม
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนได้เหมาะสมกับวัย   

ขั้นการออกแบบการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่ 
เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมก าหนดและออกแบบการเรียนรู้ 
งบประมาณเพื่อจัดซื้อสื่อ  จัดท าสื่อ  และการใช้แหล่ง
เรียนรู้   ทั้งในและนอกสถานศึกษา  ร่วมประชุม ออกแบบ
การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาและขั้นการจัดท าค าอธิบายรายวิชา
ของหลักสูตรสถานศึกษา  ได้แก่  ส ารวจวิทยากรที่มีความรู้
ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาร่วมก าหนดขอบข่ายของแต่ละ สาระ
วิชา ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อวางแผนในการจัดท า
ค าอธิบาย รายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน การเรียนรู้ 
 

6. อภิปรายผล 
6.1 สภาพการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรี ยนในสั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ผลการวิจัย ในภาพรวมสภาพการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
มากและเมื่อพิจารณาเป็นรายขั้น พบว่า ทุกขั้น ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ขั้นการจัดโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุชาติ ทองมา
[9] ที่พบว่า 1) ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 
และเขต 2 มีกระบวนการบริหาร การน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก 2) ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 ที่
มีพื้นฐานความรู้ทางการบริหารการศึกษาแตกต่างกันจะมี
กระบวนการบริหารการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 3) ผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ที่มีประสบการณ์การ
ฝึกอบรมแตกต่างกัน จะมีกระบวนการบริหารการน า ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษาโดยภาพรวม
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
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ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการ
บริหารการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมด าเนินงานและร่วมประเมินผลในการจัดการศึกษา 
และผู้ บริ หารสถานศึกษามีความรู้  ความสามารถ  
ประสบการณ์ในการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการ
จัดท าหลักสูตรนอกจากนี้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นๆ มีเวลา ให้
ความส าคัญในการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นตนเองจึงท าให้
สภาพการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองอยู่ในระดับมาก 
6.2 ปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรี ยนในสั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ใน
ภาพรวมปัญหาการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยและขั้นที่
อยู่ในระดับปานกลาง  3 ขั้นเมื่อพิจารณาแต่ละขั้น ขั้นที่
มีระดับปัญหาสูงสุดได้แก่ ขั้นการออกแบบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ขั้นการออกแบบการเรียนรู้ ขั้นการจัดท า
ค าอธิบายรายวิชา   ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของมีชัย 
พลภูงา [10] ที่พบว่า สภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายที่ก าหนดไว้ใน
วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายของโรงเรียนนั้น ไม่สอดคล้อง
กัน โดยวิสัยทัศน์ส่วนใหญ่จะไม่ให้ความส าคัญกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างชัดเจน ในด้านภารกิจไม่มีการก าหนด
แนวทางในการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีในชุมชนมาใช้ ใน
การจัดการศึกษา ส่วนเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
ที่ก าหนดไว้นั้น ส่วนใหญ่ ไม่ใช่เป้าหมายที่เกิดจากการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน โรงเรียนก าหนดไว้โดยไม่ค านึงสภาพปัญหา 
และความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ  ชูศักดิ์  จิตรีวรรณ์ [11] ที่พบว่า 1) 
ปัญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง  2)
ผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการ มีปัญหาการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาแตกต่างกันอย่าง ไม่มีนัยส าคัญทาง

สถิติ  3) โรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก มี
ปัญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05  

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้
และประสบการณใ์นการจัดท าหลักสตูรสถานศึกษา ไม่ให้
ความส าคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีในชุมชนมามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาที่ก าหนดไว้นั้น ส่วน
ใหญ่ ไม่ใช่เป้าหมายที่เกิดจากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่วนในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียน 
โรงเรียนก าหนดไว้โดยไม่ค านึงสภาพปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่น 
6.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของ
โร ง เ รี ยน ในสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 3 ขั้น คือ 

ขั้นที่  1  การออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน มี
แนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ได้แก่แต่งตั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ ร่วม
ประชุมวางแผน ในการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
สถานศึกษาก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความถนัด และความสนใจของผู้ เรียนได้
เ ห ม า ะ ส ม กั บ วั ย  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ น ว คิ ด ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ [2] ที่สรุปถึงการออกแบบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  คือ  การออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดให้มีสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งกิจกรรม
พัฒนาผู้ เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้ เรียนได้พัฒนา
ความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติม
จากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรยีนรู้ตามกลุม่สาระการเรยีนรู้ ทั้ง 
8 กลุ่ม การเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่ เหมาะสม
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด้วยตนเอง
ตามความถนัด และความสนใจอย่างแท้จริ งและ
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สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุมล ผกามาศ [12] ที่พบว่า 
ปัญหาของครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คือ ขาดความเข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่น ขาดทักษะในการ
ผลิตสื่อจากวัสดุท้องถิ่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่
สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน  

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถ
ของตนเองตามศักยภาพ  ไม่สนับสนุน การจัดกิจกรรม การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

ขั้นที่  2 การออกแบบการเรียนรู้ ของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง ได้แก่ เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมก าหนดและ
ออกแบบการเรียนรู้ งบประมาณเพื่อจัดซื้อสื่อ จัดท าสื่อ  
และการใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา ร่วม
ประชุม ออกแบบการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาซึ่ง สอดคล้องกับ
แนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ [2] ที่ว่าการออกแบบ
การเรียนรู้เป็นกระบวนการและวิธีการจัดการเรียนการ
สอน การเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่หลากหลาย  
ผู้สอนต้องค านึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย และ
สติปัญญา วิธีการเรียนรู้ ความสนใจ และความสามารถ
ของผู้เรียน  สื่อการเรียนรู้เน้นสื่อที่ผู้เรียน และผู้สอนใช้
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีอยู่ในท้องถิ่น ชุมชน
และแหล่งอื่นๆ  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็น
กระบวนการที่ให้ผู้สอนใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็น
ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาผู้สอนไม่มี
ความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ ในสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ  การออกแบบการเรียนรู้ ไม่ค านึงถึง
พัฒนาการทางด้านร่างกาย และสติปัญญา วิธีการเรียนรู้ 
ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน  มีสื่อการ

เรียนรู้ไม่เพียงพอกับผู้เรียน ไม่ใช้สื่อที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
ชุมชน และไม่มีเครื่องมือมาใช้ในการวัดและประเมินผล
ผู้เรียน 

ขั้นที่3 การจัดท าค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง ได้แก่ ส ารวจวิทยากรที่มีความรู้ภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นมาร่วมก าหนดขอบข่ายของแต่ละ สาระวิชา 
ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อวางแผนในการจัดท า
ค าอธิบาย รายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน การเรียนรู้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ [2] ที่ได้
สรุป การจัดท าค าอธิบายรายวิชา คือ การน าเอาผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้  รวมทั้งเวลาและ
จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนด มาเขียนเป็นค าอธิบายรายวิชา 
โดยให้ประกอบด้วยช่ือรายวิชา จ านวนเวลา  

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่มีความรู้ 
ความสามารถในการเขียนค าอธิบายรายวิชา  ที่ตนมีองค์
ความรู้อยู่  ต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ครูวิชาการหรือครู
ในสถานศึกษาเป็นผู้เขียน ซึ่งบางครั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่
มีเวลาว่าง  ที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้หรือมาเป็น
วิทยากร 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
7.1.1  ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญในเรื่อง
การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการรายงานผล  
การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
7.1.2  สถานศึกษาควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วม
ในการก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยให้ผู้เรียนเลือก
เรียน   ตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียนได้
เหมาะสมกับวัย 
7.1.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ควรน า
ผลการวิจัย เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการมีส่วน
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ร่ วมของภูมิปัญญาท้องถิ่ น ในการจั ดท าหลักสู ตร
สถานศึกษาไปใช้ ในการวางแผนการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาในสังกัดให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
7.2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
7.2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับ
รางวัลหรือประสบความส าเร็จในการบริหารการศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
7.2.2 ควรศึกษารูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
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